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HIRDETÉSEK 

* Mindig fontos volt az egyházközségünk 
sikeres működéséhez az összefogás. Így 
lesz ez a jövő vasárnapi templombúcsúnk 
alkalmával is. Ünnepeljük együtt egyház-
községünk 75. évfordulóját, Szent István 
Királyunkat és a felújított nagy termünk 
megáldását. A szentmise főcelebránsa 
Most Rev. Douglas Crosby, hamiltoni 
püspök lesz. Asztalfoglalás Nagy-Erdős 
Máriánál és Lőrincz Gabriellánál (905-719-
9419). Jegyárak: felnőtt $35, diák $20, 
gyerek $10. Tombolatárgyakat örömmel 
fogadunk. Az ebéd után rövid műsorral 
szórakoztatjuk a megjelent vendégeinket. 
* Augusztus 24.-én zarándoklat lesz a 
kanadai mártírok kegyhelyéhez, Midland-
ra, a torontói Szent Erzsébet Plébánia ren-
dezésében. További tájékoztatás az 
irodájukon keresztül (416-225-3300 x 21). 
* Folytatjuk a tavasszal elkezdett 
képgyűjtést, hogy a templombúcsúnk alkal-
mával kivetíthessük a díszebéd alatt, úgy 
mint áprilisban. Kérjük a kedves híveket, 
hogy a régi képeket, kellő megjelöléssel, 
még ma szíveskedjenek átadni Szőke 
Zsófiának. (Vannak akik a tavaszi 
képgyűjtés óta érdeklődést mutattak to-
vábbi képek kölcsönadására.) Köszönjük a 
képeket és a bizalmat!  
* Cserkészeink közül többen részt vettek 
az aug. 1-11 között rendezett, korosztály 
szerinti vezetőképző táborokban a 
központi cserkészparkban, New York 
államban, úgy mint kiképzendők és mint 
kiképzők. Ma érkeznek vissza. 

* Múlt vasárnapi persely $ 1,040.00 
Renoválásra $ 20.00 
Isten fizesse meg az adakozók jóságát! 
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Szent István Egyházközség 
St. Stephen of Hungary Parish 
130 Barton St. East 
Hamilton, ON L8L 2W4 
Phone: 905-529-1213 
Rev. Angyal Lajos: louis01233@gmail.com 
Email: ststephenhamilton@hamiltondiocese.com  

OLVASMÁNY     Bölcs 18, 6-9 
  A kinyilatkoztatással Isten bölcsessége is kiáradt a hívő emberekre. Ennek 
példája az Egyiptomból való kivonulás. Amíg ellenségüket csapás sújtotta, a 
hívő nép virrasztott, és várta a kivonulás jelét. A virrasztás és Isten útjának 
keresése azóta is az igazi bölcsesség jele. A hívő embert nem találja 
készületlenül a számadás napja.  

VÁLASZOS ZSOLTÁR  
    Válasz: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökségül választott magának. 
1.Örvendezzetek, igazak, az Úrban, * a szentekhez dicséret illik. 
Boldog a nemzet, amelynek az Úr az Istene, * a nép, amelyet örökségül 
választott magának. 
    Válasz: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökségül választott magának. 
2. Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában. 
Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején. 
    Válasz: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökségül választott magának. 
3. Az Úrra hagyatkozik a lelkünk, * ő a segítőnk és ő a mi oltalmunk. 
Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. 
     Válasz: Boldog az a nemzet; * melyet az Úr örökségül választott 
magának.  

SZENTLECKE     Zsid 11, 1-2. 8-19 
  A Zsidó levél olyanoknak szól, akik elfáradtak az üldöztetésben és 
szenvedésben. A szent szerző rámutat arra, hogy a hit Isten igazmondásán 
nyugszik, a remény pedig az ő erejére és hűségére támaszkodik. Amit hiszünk 
és remélünk, azt még nem birtokoljuk, az még a jövő ajándéka. A régi 
szövetség nagyjai is a hitben és a távoli remény várásában éltek, s kitartottak 
hűségesen Isten szolgálatában. Példájuk mindenkit buzdíthat. 

ALLELUJA     Virrasszatok és álljatok készen, * mert nem tudjátok, hogy az 
Emberfia mikor érkezik.  

EVANGÉLIUM     Lk 12, 32-48 
  Csak Lukácsnál találjuk a ,,maroknyi nyáj'' megjelölést. Először csak az 
apostolok csoportját jelentette. Ők kapták a küldetést, hogy szét vigyék az 
örömhírt az egész világra. Itt Jézus megmagyarázza, hogy mi lesz sikerük titka. 
Először adjanak példát arról, hogy az Isten országát, az örök életet tartják 
legnagyobb értéknek. Másodszor legyenek éberek, mint a hűséges szolgák, 
akik tudják, hogy számot kell adni viselkedésükről. Az éjjeli virrasztás 
erőfeszítést követel, így a keresztény élet is tele van áldozattal.  
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 Szentmisék rendje és miseszándékok 

Szolgálatteljesítők 

Áldoztatók: Gauder Zsuzsa és a papság 

Olvasók: Tamás-P. Noémi és Seregélyes M. 
Perselyezők: Kovács Pál és Mile Gábor  

Áldoztatók: Kővári Jackie és Lantos Ferenc  

Olvasók: Antalóczy Éva és Ádám  

Perselyezők: Kovács Pál és Mile Gábor  

Augusztus 11. vasárnap, 11:30      
Biró Elek felgyogyulásáért(4 éves)———Frei család 
Biró Elek felgyogyulásáért(4 éves)——— Simanic Cristina és Davor 
+ Lőrincz Kálmán ———— Felesége Ilonka Lőrincz és Családja 
+ Jónás Ilona——— — Leánya, Vera és családja 
+ Molnár és Virga Szűleinkért ———Virga Pál és Erzsébet 
+ Varga Anna ———— Istvánov és Csorba Család 

Az egyházközség élő és elhunyt tagjaiért    A tisztítótűzben szenvedő lelkekért 
  

Augusztus 11. - 11:30-es misén 

Hamiltoni püspökség:                            528-7988   

Tanácsadó Bizottság: Seregélyes Márton 575-5995 

Női Kör: Nagy-Erdős Mária        296-1110 

Orgonisták koord.:  Bozi Etelka         388-3813  

Sts. Peter and Paul Parish       387-3550 

Katolikus temetők:                    522-7727   

Keresztelő - megbeszélés szerint - oktatás 

szükséges.  

Esküvő - Bejelentkezés 6 hónappal előbb, 

hiányosság esetén 1 év.  

A jegyesoktatási kurzus elvégzése kötelező.  

Magyar iskola:         Szőke Zsófia           648-2345  

Cserkészet:      Pálfy Zsolt      929-7219 

                                Vaski Lisa            634-6516 

Görögkatolikus Egyházközség:              389-6689 

Református Egyházközség:                    525-3641 

Kanadai Magyar Nagykövetség:  1-613-230-2717 

Telefonszámok 

Bevonulási ének: SzVU 223 

1. Hozzád sóhajt a lélek, Urunk, 

    Hozzád vonz az igaz szeretet, 

    Hozzád jöttünk, eléd borulunk. 

2. Útunk állnák gonosz bűneink, 

    Ám addig kér esengve imánk, 

    Míg irgalmad reánk letekint. 
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Augusztus 18. - 11:30-es misén 
Felajánlási ének: SzVU 150 

1. Uram Jézus! légy velünk, 
    Mi egyetlen örömünk! 
    Nálad nélkül keserűség 
    Itt a földön életünk. 
    Ó egyetlen örömünk, 
    Uram Jézus légy velünk. 

2. Uram Jézus! tégedet 
    Szívünk, lelkünk úgy eped, 
    Mert kívüled nem találhat 
    Sehol biztos nyughelyet. 
    Boldog mással nem lehet, 
    Uram Jézus, csak veled.  

3. Uram Jézus! kérve kér 
    Szívünk, mely bíz és remél, 
    Add meg néki a nyugalmat, 
    Mely minden kinccsel felér. 
    A szív, amely bíz s remél, 
    Uram Jézus, kérve kér. 

Himnusz  

Kivonulásra:  SzVU 180A   

1.  Dicsérjük Jézus szentséges  
    szűz Anyját, 
    A szép mennyország  
    színaranyját, 
    Az égnek drága  
    gyönyörűségét, 
    A kerek földnek  
    legragyogóbb ékét. 

2. Ó szent Szűz, tiszta minden  
    földi szennytől, 
    Nagy kegyet nyertél  
    az Istenől, 
    Mert mint a liljom 
    tiszta volt lelked, 
    Isten anyjául  
    kiválasztott téged.  

Imádkozzunk a 2020-as Eucharisztikus Világ-kongresszus sikeres előkészítéséért: 

Mennyei Atyánk! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust 

felismerjük és egyre jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj 

bátorságot,  hogy az ő erejét és örömét  elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kon-

gresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,  Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!  

2. Jelen van itt test és vér, 
    Minden kinccsel ez felér, 
    Ha elhagyjuk vétkeinket, 
    Minden jót ígér. 

3. Állj mellettünk, nagy Isten, 
    Titkos kenyér színében, 
    Légy irgalmas és meghallgass 
    Minden ínségben. 

4. Háborútól oltalmazz, 
    Híveidnek irgalmazz, 
    Betegséget, éhínséget 
    Tőlünk távoztass. 

5. Tebenned van reményünk, 
    Életünk és épségünk. 
    Egyedül csak Téged kérünk, 
    Légy segítségünk. 

Áldozási ének: SzVU 112 

1. Ez nagy szentség valóban, 
    Ezt imádjuk legjobban, 
    Melyet Jézus nekünk hagyott 
    Testamentomban. 


